
M i j n
v r i e n d
L i c h e n
e n  i k

H e t  v e r h a a l  h o e  i k  m i j n  v i j a n d
m i j n  v r i e n d  m o e s t  m a k e n  

S H E L L Y  S C H O P S  





                                                       

                                                 

‘Dit boek draag ik op aan 
iedere vrouw of  man die 

dezelfde vriend heeft als ik…. 
Lichen Sclerose’  

Zelfs al zou ik maar één iemand 
met mijn boek kunnen helpen, 
dan zou mijn opzet al helemaal 

geslaagd z ijn!
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1. Mijn leven voor onze kennismaking 

Intussen ben ik 27 maar ik ken je al vanaf  mijn 25e. Voor onze 
kennismaking zag mijn leven er even eenvoudig of  
gecompliceerd uit als die van iemand anders… Niets 
buitengewoon, niets abnormaal. 

Ik heb als kind een gewone opvoeding gehad samen met mijn 
twee jaar oudere zus. Mijn ouders runde hun eigen bedrijf  wat 
maakte dat vooral mijn vader dag en nacht aan het werk was. 
Mijn moeder zorgde voor het gezin en droeg haar steentje bij in 
het bedrijf  waar nodig.  

We hebben geen tekorten gekend en hadden een zorgeloos 
leven. Tot op mijn dertiende waar het voor mijn zus en mij 
veranderde nadat onze ouders ons wisten te vertellen dat ze 
uiteen zouden gaan. Niet dat wij meer zouden afzien van 
dergelijke situatie dan andere kinderen maar toch begon het daar 
althans voor mij te veranderen.  

Doorheen mijn pubertijd, die toen volop aan de gang was, was ik 
altijd al iemand die onzeker was over zichzelf. Was ik niet te dik, 
ben ik niet te dom, wat zouden de mensen over mij denken…. ? 
Daar bovenop was ik iemand die structuur nodig had. Het 
onbekende vond ik veel te eng. 

Door de scheiding namen zowel mijn onzekerheid als het 
minder goed kunnen omgaan met veranderingen in structuur, de 
bovenhand. Ik werd stiller en gesloten. Niemand kon in mijn 
kaarten kijken en al zeker niet de mensen die het dichts bij mij 
stonden. De gedragingen werden een automatisme en ik begon 
mijn leven te leiden als een gesloten persoon die op de tippen 
van haar tenen liep, dag in, dag uit!  
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Doordat het hierdoor niet eenvoudig was om met mij samen te 
leven en ik daar bovenop nog eens in een depressie belandde, 
besloten we om een psycholoog te raadplegen. Deze 
raadplegingen liepen het ene jaar na het andere door waarbij ik 
verschillende ‘deskundige in het vak’ heb gezien en gesproken. 
Een hele opoffering als je het mij vraagt! Hoe kan je dan ook 
iemand laten praten die niet wil praten en al zeker niet tegen een 
vreemde.  

Waarom ik dit allemaal vertel? Omdat ik door de combinatie van 
deze problemen een permanent verhoogd stressniveau had. Ik 
herinner me nog dat ik ooit tegen m’n vader zei dat ik precies het 
gevoel had alsof  ik constant zenuwen had. Ik wist toen nog niet 
dat dit stress was wat ik voelde. 
Stress heeft een enorme inpakt op de relatie met mijn vriend 
Lichen. Iets wat ik ook jou wil meegeven in jouw zoektocht wie 
Lichen is.  

Wanneer we in een stressvolle situatie terecht komen, reageert 
ons lichaam met een aantal fysiologische processen. Deze 
processen zorgen ervoor dat we klaar zouden kunnen staan voor 
een ‘fight-flight-freeze’ reactie. Deze automatische en primitieve 
toestand heeft in de eerste plaats uiteraard een beschermende 
functie maar wat zijn de negatieve invloeden hiervan op lange 
termijn? 

Stress kan dus heel positief  zijn zoals het overleven tijdens een 
oorlog of  natuurramp, het zich kunnen verweren bij een 
gevecht, tijdens sportinspanningen,… Tijdelijke stress kan zeker 
geen kwaad en verhoogd zelfs onze prestaties. Maar wanneer 
deze stress zich permanent gaat aanhouden, kan deze ook tegen 
je keren. Bij langdurige stress komt het lichaam niet meer in een 
zogezegde rustfase en wordt het herstel van het lichaam 
vermindert. Hierdoor kunnen lichamelijke klachten zich 
ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een verhoogde bloeddruk, 
verhoogde hartslag, gespannen spieren, pijn, hyperventilatie, 



problemen in de spijsvertering, problemen met concentratie en 
onthouden.  

Door dit mechanisme van fight, flight or freeze gaan er bepaalde 
functies in het lichaam meer voorzien worden van belangrijke 
nutriënten. Zo zullen voornamelijk de spieren van energie 
voorzien worden om te kunnen vechten of  vluchten. Door deze 
reden gaan andere, minder belangrijke structuren op dat 
moment, een beetje aan de kant geschoven worden. Denk hierbij 
aan ons spijsverteringsstelsel, onze huid,… Deze zullen minder 
‘gevoed’ worden bij een stressvolle situatie. Denk dus maar even 
na wat dit doet wanneer het lichaam voor een lange tijd onder 
stress komt te staan.  

Het is zelfs bewezen dat stress een enorme impact kan hebben 
op onze huid. Zo kan het de vroegtijdige veroudering in de hand 
werken, het krijgen van puistjes, een doffe of  droge huid, 
eczeem, psoriasis, haaruitval,… zijn allemaal kwaaltjes die door 
stress kunnen veroorzaakt of  verergert worden. 

Mij lijkt het dus duidelijk dat stress in mijn geval het beste team 
maatje is van mijn vriend Lichen. Zowel mijn huisarts en 
gynaecoloog gaven me de informatie dat vrouwen van mijn 
leeftijd die te maken krijgen met Lichen sclerose allemaal 
dezelfde types zijn. Onzeker, perfectionistisch, stressgevoelig 
over het algemeen. Ik weet dus met zekerheid dat stress een 
enorme weerslag geeft op ons lichaam bij (jonge) lichen sclerose 
patiënten.  

Maar natuurlijk zijn er ook vrouwen (en mannen) die met Lichen 
sclerose te maken kregen op een latere leeftijd of  tijdens de 
menopauze. Natuurlijk is het hier ook duidelijk dat de 
hormoonhuishouding dit proces in de hand kan werken. 
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2. De eerste ontmoeting 
Mijn laatste psycholoog waar ik in behandeling was, deelde zijn 
praktijk met een dermatoloog. Ik begon onder mijn ogen witte 
plekken te krijgen in een vorm van een driehoek. Het leek me in 
eerste instantie niet veel maar ik begon me er toch zorgen over 
te maken nadat ik op andere plaatsen nog andere plekken te zien 
kreeg. 

Omdat ik wou weten wat deze plekken waren, contacteerde ik de 
dermatoloog voor een afspraak. Daar kreeg ik al snel het verdict 
van vitiligo. Een auto-immuunaandoening die ervoor zorgt dat 
de pigmentcellen in het lichaam worden vernietigd. Ik kreeg een 
cortisone zalf  voorgeschreven en daar stopte het dan. Er was 
niets anders aan te doen. 

Omdat ik met deze woorden geen genoegen wou nemen ging ik 
naar een volgende dermatoloog. Ook hij vertelde me met iets 
andere maar ook korte woorden dat er niets aan te doen was.  

Ik ben iemand die zich graag voorbereid op dergelijke consulten 
en dat is wat ik ook hier had gedaan alvorens ik naar de tweede 
opinie ging. Zo weet ik dat er lasertherapie bestaat en dat er zelfs 
pigmentcellen geïmplanteerd kunnen worden in mijn witte 
plekken. Toen de dermatoloog me dus ook in zeer kort maar 
krachtige woorden wist te zeggen dat enkel cortisone het proces 
kon vertragen ging ik a snel in de verdediging. ‘En wat met de 
mogelijkheid als lasertherapie en andere’? Was mijn zelfzeker antwoord 
op zijn besluit.  

‘Lasertherapie is een enorm tijdrovende behandeling die dan ook maar 10% 
slaagkans heeft bij vitiligo. Ik kan je dit voorschrijven als je wil maar dan 
zul je 2-3 keer per week een half  uur onder de laser moeten komen en dat 
voor 2 jaar lang’, wetende dat er maar 10% kans is dat je hierdoor ook 
verbetering zal zien. Betreffende de implantatie van pigmentcellen of  
volledige stukken huid wordt dit pas toegepast bij mensen die voor 80% van 
hun lichaam een depigmentatie hebben’ 



Deze woorden maakte van mijn zelfzeker en vastberaden gezicht 
een ineengedoken, ‘met-de-mond-tot-op-de-grond’, onzekere 
verschijning.  

‘Je kan als je meer wil weten, contact opnemen met UZ Gent. Zij hebben 
een aparte afdeling voor dergelijke aandoeningen’ zei hij om me ergens 
nog een sprankeltje hoop te geven.  

Met een hangend hoofd en een nieuw voorschrift voor een 
cortisonezalf, liep ik de deur uit.  

Ik liet deze consultatie een aantal dagen in mijn gedachten 
doorsijpelen, piekerend over hoe ik er zou gaan uitzien na 
verloop van tijd met al die witte plekken over mijn gehele 
lichaam. Over wanneer mijn vriend me zou gaan verlaten omdat 
ik er toch echt lelijk zou gaan uitzien na verloop van tijd. 

Zoals ik in het vorig hoofdstuk al aangaf, is de factor stress een 
enorme boost voor dergelijke aandoeningen. En was dat nu net 
niet wat ik meer en meer voelde door deze hele situatie. Mijn 
onzekerheid werd baas over mijn gedachten en lichaam. 

Ik besloot een afspraak te maken met UZ Gent. Ik moest 
hiervoor nog een klein half  jaar wachten maar ik was blij om te 
kunnen gaan. Daar aangekomen werd eerst een vragenlijst 
gegeven die moest ingevuld worden, kreeg ik een filmpje te zien 
wat vitiligo net was en werd ik uitgebreid onderzocht. Niet alleen 
werden er onder een bepaald licht foto’s genomen van mijn 
lichaam om zo de witte plekken in kaart te brengen, ook werden 
er biopten genomen van bepaalde witte plekken rond mijn navel 
en op mijn rug. Na 10 dagen tot 2 weken zouden ze me 
contacteren wat er uit dit onderzoek zou komen. 

En daar was onze eerste ontmoeting, 10 dagen later. Jij, Lichen 
Sclerose.  

De twee plekken waarvan de biopten genomen waren, waren dus 
niet afkomstig van de vitiligo maar van Lichen sclerose. Een 
aandoening waar ik tot toen nog nooit over gehoord had.  
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3. Jouw invloed 
Nooit had ik gedacht dat ik Vitiligo zou vergeten maar door jou 
veranderde dit al snel. Toen ik te horen kreeg dat jij in mijn leven 
was gekomen wist ik nog niet half  wat een invloed je op mij zou 
hebben.  

Je komt in twee varianten voor. Een Lichen die problemen geeft 
aan de genitaliën en eentje die op de rest van het lichaam 
voorkomt. Toen ik je leerde kennen was ik een echte bofkont, ik 
had de niet-genitale vorm. De witte plekken die je veroorzaakte 
op mijn lichaam gingen spontaan na verloop van tijd terug weg. 
Niets om me dus grote zorgen over te maken.  

Althans dat dacht ik. Tot een jaar later… 

Ik kreeg enorme jeuk, onderaan! Ook hier had ik me op 
voorbereid door wetenschappelijke artikels en boeken te lezen… 
Dit kwam door jou, Lichen Sclerose. De jeuk werd alsmaar 
intenser totdat ik er gek van werd. Op dit moment was ik 26 jaar 
oud en nog steeds een onzeker iemand waardoor ik niet naar een 
gynaecoloog durfde stappen. Ik wou niet onder ogen komen dat 
jij dit echt was.  

Maar helaas kon ik niet anders… je had te veel invloed op mij! Ik 
kreeg te vaak problemen en iemand moest me van je verlossen, 
en snel! 

Op aanraden van een goede vriendin, die in het ziekenhuis werkt 
hier in de buurt, contacteerde ik daar een gynaecoloog. Lang 
moest hij me niet onderzoeken om mijn vermoeden te 
bevestigen. Jij was vanaf  nu permanent in mijn leven.  
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Daar gingen we weer, cortisone smeren maar nu niet enkel in 
mijn gezicht maar ook onderaan. Ik zal er maar vrede mee 
moeten nemen dan?! 

Maar die vrede kon ik niet nemen want je deed me te veel pijn. 
Niet enkel fysiek maar vooral ook emotioneel. 26 jaar oud zijn 
en met al heel wat belemmeringen opgezadeld worden. Met 
vrienden leuk gaat fietsen? Neen hoor! Dat doet te veel pijn. Een 
mooie strakke jeans aantrekken? Ook maar niet want dat schuurt 
te fel.  Geen seksueel contact kunnen hebben met je vriend want 
alles is vernauwd. Ookal gaf  hij me geen schuld hiervan en is hij 
tot op de dag van vandaag nog steeds enorm zorgzaam voor mij 
en begripvol voor ‘ons’ probleem, toch kan ik er geen vrede mee 
nemen dat ik verantwoordelijk ben hiervoor. Ook hij wordt 
gestraft door iets waar ik geen vat op heb.  

Ik werd goed opgevolgd door de artsen en ging hiervoor zelfs 
naar een gespecialiseerde kinesiste. Ieder van hen hebben me 
goed geholpen en hebben jou kunnen stabiliseren. Althans af  en 
toe. Waar in het begin ik geen enkele kans op genot had, kan dit 
nu 1 keer per 1 of  2 maanden. Het fietsen kan in beperkte maten 
(een kleine 40 kilometer) en in mijn goede dagen durf  ik een 
lossere jeans uit mijn kleerkast nemen. Toch al iets?! 

Het blijft me enorm storen en de onzekerheden zullen diep 
vanbinnen blijven bestaan. Maar ik moet het maar ondergaan. Jij 
bent een permanente vriend geworden die ik zal moeten 
accepteren. 



4. Je accepteren   

Wanneer ik de woorden uitspreek ‘Je accepteren’, wekt dit een 
dubbel gevoel bij me op. In hoeverre kan je een aandoening 
accepteren als je er dagelijks negatieve gevolgen van ondervind? 

Ook op emotioneel vlak word ik goed ondersteund door 
vrienden en familie (de enkele die weten dat ik deze aandoening 
heb). In het bijzonder van mijn schoonmoeder, Inge Rock, die in 
het dagelijkse leven coach is. Al uren hebben we aan tafel 
gezeten om hierover te praten en wat ik buiten de medische 
wereld nog zou kunnen doen om je te kunnen accepteren of  je 
eventueel zelfs te vergeten. 

De eerste woorden die me zijn bijgebleven zijn deze die ik 
tijdens een retreat heb gehoord: ‘ Dalai Lama noemt zijn ergste 
vijand zijn beste vriend’ 

Wie zegt nu zoiets dacht ik bij mezelf ?! Maar er zit een zekere 
waarheid in. Je kan geen negatieve gebeurtenissen accepteren of  
naast je neerleggen als je ze als negatief  gaat blijven beschouwen. 
Hoe gek en oncomfortabel dit ook klinkt, het is zo!  

Je kan pas iemand vergeven als je geen negatieve emotie meer 
koppelt aan het gebeuren. Net hetzelfde als bij een aandoening 
zoals Lichen sclerose. Als je dit als negatief  blijft beschouwen zal 
je ook enkel op de negatieve punten blijven hekelen en geef  je je 
emoties geen mogelijkheid op herstel. Blijven piekeren over iets 
verhoogd ook weer je stressniveau en dus ook de klachten. 

Geloof  me, ik heb mijn vriend lichen nog steeds niet voor de 
volledige 100% kunnen accepteren dus ook nog niet kunnen 
vergeten maar ik ben er volop mee bezig. Mijn stressniveau is 
doorheen de afgelopen jaren al enorm gedaald door het volgen 
van meditaties en face-to-face gesprekken met mijn 
schoonmoeder. Daarnaast sleutelen we ook aan mijn 
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zelfvertrouwen wat samenloopt met de onzekerheden en stress. 
Door dit mede aan te pakken sta ik al met veel meer 
zelfvertrouwen in het leven. Als ik er een getal op zou durven 
plakken kom ik naar mijn gevoel van een zelfvertrouwen van 
30-40% naar nu een dikke 70-75%. We zijn dus de juiste kant 
aan het opgaan maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. 

Ik moet wel toegeven dat bij het volgen van meditaties en 
coachgesprekken ik mijn emotionele leven echt letterlijk heb 
moeten omgooien. Daar ik in de diergeneeskunde zit, en dus 
vertrouwt ben met de klassieke geneeskunde, vond ik het eerst 
absurd en ongelovig dat zoiets ‘luchtig’ als meditatie mij zou 
kunnen helpen met mijn aandoening. Maar ik nam de proef  op 
de som.  

Om de drie maanden moest ik ter controle naar mijn 
gynaecoloog. Tussen deze opvolgingen moest ik dagelijks mijn 
cortisone zalf  smeren om de symptomen te onderdrukken, deed 
ik dit niet was het voor mij niet leefbaar. Maar tussen mijn ene 
consultatie en mijn volgende, 3 maanden later, was ik gestopt 
met het smeren van deze zalf  en ben ik volop gaan werken aan 
mijn stressniveau door dagelijks te mediteren om zo terug tot 
mezelf  te komen. Werden de symptomen dan erger tijdens of  bij 
de volgende consultatie, was het voor mij duidelijk dat dit niet 
zou werken. 

Wanneer ik dan 3 maanden later terug bij de gynaecoloog kwam, 
waren mijn symptomen zo goed als verdwenen. De dunnere, 
lederachtige huid rondom de genitaliën, die typerend is voor LS, 
was volledig verdwenen en de jeuk had ik in die periode maar 2 
keer ondervonden daar ik deze voordien soms dagen achter 
elkaar intens voelde. Ook op seksueel vlak ging het een pak 
beter. 

Was dit allemaal toeval of  zit hier dan echt een waarheid achter? 



Helaas zijn hier in het geval van Lichen sclerose nog geen 
wetenschappelijke onderzoeken op gedaan maar ik durf  toch te 
zeggen dat dit alvast bij mij en enkele andere een enorme 
verbetering gaf. 

Zoals ik eerder al wist te vertellen kreeg ik zowel van mijn 
huisarts en gynaecoloog te horen dat Lichen sclerose vaker  bij 
bepaalde ‘type’ mensen voorkomt. 

Deze tekst kreeg ik van mijn schoonmoeder toen ik haar vertelde 
over de aandoening. Zij, als coach, heeft het boek ‘De sleutel tot 
zelf-bevrijding’ van Christiane Beerlandt in huis liggen. Het boek 
telt maar liefst 1436 pagina’s met al de mogelijke voorkomende 
aandoeningen en welke persoonlijkheden hier sneller mee te 
kampen krijgen dan anderen. 

Ik kwam toen alvast mezelf  tegen bij het lezen van de tekst! De 
uitleg telt 3 volle pagina’s, ik geef  een kort stukje aan je mee: 

Lichen Sclerose 

Zeldzame, dikwijls chronische huidaandoening. Vaak 
voorkomend aan de geslachtsstreek: eerst roodheid en zwelling, 
nadien verdunning (atrofie) van de huid, meestal met veel jeuk 

en pijn, soms ook blaren en wondjes. Kan leiden tot 
vernauwing van de voorhuid of  vaginale opening. 

Kernoorzaak: 

Zelfveroordeling: Je vindt van jezelf  dat er onvoldoende ‘leven’ in je zit; je 
zou meer uit jezelf  willen ‘wringen’, maar je hebt jezelf  tot de laatste 

druppel uitgeperst. Een soort van zelf-afbraak, ontevredenheid over jezelf, 
eisend naar jezelf  toe. Je wil alsmaar meer en meer uit jezelf  halen om het te 

kunnen geven; je eist welhaast dat het leven je nog meer ‘vloeistoffen’ zou 
geven om het te kunnen op perfecte wijze doorgeven. Maar het leven zegt 

‘stop’; een stop aan dit eisen van leven, aan het jezelf  uitwringen om als ‘de 
perfecte’ te kunnen bestaan.  
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Je hebt steeds klaargestaan om Anderen naar de zin te maken, je droeg met 
al je krachten de lasten op je schouders, als een sterke ouder op wiens rug het 
kind paardje mag huppelen, tot je er moe bij zou neerzakken in een zetel.  

Willen goed doen voor anderen, de laatste druppel uit je citroen persen: 
opdat je jezelf  toch als ‘goed’ zou kunnen ervaren, om toch maar te 

beantwoorden aan het perfectionistische model dat je voor jezelf  voorhoudt. 
Hard is dit voor jezelf, je kan hierin koppig volharden. Veroordelend naar 
jezelf  toe als je niet aan die eisen kan voldoen. Je wilt de ideale moeder zijn, 

de ideale leraar, de ideale verpleegster… 

Angst om gekwetst te worden is een gevolg van zelfverstoting en een tekort 
aan zelf-liefde.  

Kernoplossing: 

Tijd om rust te nemen voor jezelf  nu, om jezelf  toe te staan te leven als ‘ik’, 
ook los van de anderen. Weer op adem komen. Je hoeft je niet uit te sloven, 

je mag nu eerst en vooral ‘voor jezelf  zorgen’. Het leven vraagt om je op geen 
enkele manier nog naar beneden te halen, in minderwaarde duwen. 

Geen zelfafbraak meer! Je kan onmogelijk nog langer goed doen voor 
anderen wanneer je niet eerst jezelf  alle goed geeft. Liefde met een partner 

uitwisselen kan pas wanneer je eerst volledig in jezelf  bent ingedaald. Wees 
niet langer meer zo hard en kil naar jezelf  toe. Koester het kleine 

kinderlijke in jezelf  op heel zachte wijze.  

Zoek geen compensatie, geen vervulling buiten jezelf, geef  jezelf  niet leeg aan 
de anderen als voorwaarde om je toch maar enigszins ‘goed en levenswaardig’ 

te kunnen vinden. 

Niets ‘moet’: luister naar je hart. Begin met jezelf  heel veel liefde te geven, 
tracht niet te voldoen of  te beantwoorden aan die of  deze, aan dit of  dat 

ideaal in je hoofd.   

Je huid wordt hard en droog wanneer je weerstand biedt aan het JEZELF 
voluit laten zijn, vanuit je hart, in zelf-liefde, wanneer je zomaar alles zou 
weggeven in plicht en het gevoel voorbeeldig te willen zijn, perfect, enz…

Laat in vertrouwen je oude visie los! 



Je bent goed zoals je bent, wanneer je maar geen eisen en geen 
‘moeten’ van en voor jezelf  in stand houdt. Laat los en kom tot 
jezelf ! 
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5. Je vriend zijn 

Het was een hele weg met veel up’s en down’s om je als vriend te 
kunnen zien. Soms nog heb ik dagen dat ik je niet kan uitstaan 
maar kijk, het is nu zo dus kan ik je maar beter accepteren. De 
ene dag haat ik je, de andere dag heb ik je lief!  

Of  we de beste vrienden worden zal de vraag blijven maar door 
jou als vriend te hebben, ben ik anders gaan leven en is de 
wereld van de alternatieve geneeskunde en het zorgen voor 
mezelf  ipv anderen toch voor me open gegaan hoewel ik hier 
vroeger altijd mijn neus voor optrok.  

Een geluk bij dit ‘ongeluk’ was dat ik hierdoor aan mijn 
zelfvertrouwen ben gaan werken en me minder zorgen maak 
over wat mensen van me zouden denken. ‘Wat mensen over jou 
denken, is hun probleem en niet dat van jou’ zei m’n vader me ooit. En 
gelijk had hij!  
Zowel op persoonlijk vlak, relationeel vlak als professioneel vlak 
ben ik een stuk zekerder geworden en durf  ik al sneller zeggen 
wanneer het me niet gaat. Ook zijn mijn emotionele perikelen 
een stuk vermindert wat hier ook weer een invloed op heeft. In 
andere woorden: ‘ik ben een stuk stabieler geworden’ 

Door de combinatie van de klassieke geneeskunde, die met de 
cortisone zalfjes, en deze waarbij ik mijn emoties en zelfbeeld 
aanpak zijn op dit moment de beste combinatie voor mij en mijn 
relatie met mij vriend Lichen. Op dit moment moet ik enkel de 
cortisone smeren wanneer ik terug meer stress ervaar dus is mijn 
hoofddoel om deze stress zo goed mogelijk onder controle te 
houden. 

Ik weet dat de kans bestaat dat in mijn geval de Lichen kan 
verdwijnen, al dan niet voor bepaalde tijd. Ik blijf  er dus naar 
streven om dit te kunnen bereiken. Is het niet voor dit jaar dan 
eventueel voor het jaar nadien. Ik ga mezelf  niet pushen en een 



datum vastpinnen waar ik verwacht dat ik geen of  bijna geen 
invloeden meer zal hebben van mijn LS. Ik laat het zijn gangetje 
gaan en werk verder aan mijn ‘gouden combinatie’. 
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6. Onze toekomst 

Niemand heeft een glazen bol, ook ik niet. Wat de toekomst zal 
brengen kan ik dus niet zeggen of  weten. 

Ik ben vooral dankbaar dat ik door deze tegenvaller, Lichen 
sclerose, anders ben gaan leven en eindelijk meer zelfzeker ben 
geworden. Ik ben ervan overtuigd dat ik dit tot nu toe nog nooit 
zou aangepakt hebben moest ik geen LS of  vitiligo gehad 
hebben. Ik kan dus zeggen dat Lichen sclerose ergens wel mijn 
vriend is en hem (of  haar?) dankbaar ben dat mijn ogen hierdoor 
zijn open gegaan.  

Ik blijf  eraan werken dat ik door het verlagen van mijn 
stressniveau, mijn symptomen nog meer kan doen verminderen 
of  zelfs doen verdwijnen. ‘Hoop doet leven’ zoals ze hier wel 
eens zeggen en dat ga ik ook proberen aanhouden.  

Naast mijn ‘persoonlijke project’ wil ik ook graag andere 
vrouwen en eventueel mannen steunen en raad geven in hun weg 
naar vriendschap met lichen sclerose.  

Probeer verder te kijken dan wat je arts je weet te vertellen en 
ookal sta je er misschien niet voor open, probeer toch eens 1 
keer een geleide meditatie.  Ik kan je vertellen dat mijn 
symptomen hierdoor voor 90% zijn gereduceerd.  

Verwacht natuurlijk ook niet dat je bij deze eerste meditatie al 
meteen vrij bent van klachten. Bij mij heeft dit 1,5 tot 2 jaar 
geduurd alvorens mijn meditatie en zelfacceptatie ervoor zorgde 
dat mijn symptomen zo goed als verdwenen waren. Maar wat 
was mijn geduld het waard om dit te blijven doen ookal was het 
in het begin enorm lastig. Mijn lichaam, die jaar in jaar uit onder 
stress stond, kon niet overweg met het tot rust komen tijdens het 
mediteren. Het bokste als het ware volledig tegen m’n wil in 
totdat ik zelfs hartkloppingen kreeg. Je moet dus niet vragen hoe 



verslaafd m’n lichaam was aan stress. Ik moest letterlijk afkicken 
hiervan. 

Geef  niet op als ook jij dit zou ervaren. Nu je weet dat ook jouw 
lichaam moet wennen aan meditatie en als het ware moet 
afkicken van de stress die ondertussen al als ‘normaal’ werd 
beschouwd door je lichaam. Het is echt al die moeite en 
doorzetting waard geweest. En helpt het je uiteindelijk niet af  
van je lichen sclerose of  andere probleempjes? Dan zal het alvast 
zeker je mind resetten.  

Is meditatie niets voor jou? Dat kan perfect! Zoek dan een 
andere bezigheid of  activiteit waardoor jij helemaal tot rust 
komt. Bij de ene is dat gaan wandelen of  schilderen, bij de 
andere kan het al genoeg zijn om vaak gewoon te dromen en 
naar iets te staren ( bvb. naar vuur blijven kijken). De bedoeling 
van meditatie of  de activiteit die jou tot rust brengt, is dat we 
onze vibratie of  met andere woorden gezegd ‘energielevel’ terug 
tot een neutraal niveau krijgen. Pas wanneer we dit op een 
regelmatige basis kunnen bewerkstelligen, gaat ons lichaam 
eindelijk terug kunnen herstellen. Zoals ik al eerder aangaf  gaat 
stress ervoor zorgen dat ons lichaam enkel de belangrijke delen 
van bloed gaat voorzien waardoor er dus schade veroorzaakt 
wordt aan de organen die niet zo veel voedingsstoffen 
toegeworpen krijgen op dat moment. Wanneer we dus ons 
lichaam terug tot die neutrale vibratie krijgen, gaan onze andere 
organen ook terug de nodige voedingsstoffen toegevoerd krijgen 
en gaan de meeste stressgevoelige kwaaltjes gedeeltelijk of  
volledig kunnen verdwijnen.  

Ga dus zeker de zoektocht aan om na te gaan waar jij nu net van 
tot rust komt en laat je eventueel hiervoor begeleiden als dit je 
zoektocht eenvoudiger zou maken.  
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Ik ben dit verhaal beginnen schrijven toen ik 27 was en heb er 
enkele jaren over gedaan om dit tot een eindresultaat te brengen. 
Soms had ik dagen dat ik voortdurend wetenschappelijke teksten 
aan het onderzoeken was, of  zelf  mijn tekst aan het 
vervolledigen was, wanneer er daarna dan weken konden 
voorbijgaan waar ik geen enkele inspiratie had om dit werk 
verder af  te maken. Dit maakt dat ik intussen 29 ben en ik nog 
steeds bezig ben met mijn meditaties en ervoor zorg dat ik 
sneller ‘neen’ kan zeggen tegen stresssituaties. Hierdoor ben ik 
inmiddels als meer dan een half  jaar vrij van klachten die ik had 
door de LS. Heel miniem heb ik eens een uurtje wat jeuk of  een 
kleine ongemak maar die komen nog maar zelden voor.  

Ook mijn cortisonezalf  moet ik al een gehele tijd niet meer 
gebruiken.  

Ik kan dus zeggen dat ik nog steeds mijn vriend lichen naast me 
heb staan, want je blijft de aandoening wel hebben, maar dat ik 
hem niet meer opmerk. Hij is onzichtbaar geworden.  

Mijn gehele project in het proberen te bestrijden van een auto-
immuunaandoening vanaf  mijn binnenzijde (innerlijke) ipv enkel 
het uitwendige probleem aan te pakken, heeft dus zijn vruchten 
afgeworpen! Geef  dus niet op als je na enkele maanden nog 
steeds geen verbetering merkt of  wanneer je lichaam zich weer 
eens probeert te keren tegen je meditatie. Ook bij mij is dit hele 
proces met ups en downs verlopen en heb ik er 2 jaar over 
gedaan om tot dit eindelijke resultaat te komen. Maar zoals ik al 
zei was dit het helemaal waard!  
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7. Besluit 

Wanneer je de diagnose van lichen sclerose krijgt, zal het 
letterlijk je leven even op zijn kop zetten. Wat is dit? Waarom 
heb ik dit nu in godsnaam gekregen? Waarom ik? 

Vraag steeds raad aan je arts of  gynaecoloog. Weten zij je maar 
weinig te vertellen? Zoek dan zeker verder en blijf  niet met de 
pakken zitten. Ga voor een 2nd opinion of  zelfs een 3e of  4e als 
het moet. Zoek een coach of  psycholoog om over het 
emotionele aspect ervan te praten. En ga zeker ook eens te rade 
bij een kinesist/fysiotherapeut. Al de specialisten waar ik nu nog 
steeds bij op consultatie kom zijn allemaal mensen die 
meedenken in mijn idee van lichen sclerose en hebben me stuk 
voor stuk enorm geholpen hiermee. 

Moest ik nooit verder gezocht hebben na mijn eerste consult bij 
de dermatoloog, was ik nu nog steeds ongelukkig en dag in dag 
uit cortisone aan het smeren. 

Probeer zo veel mogelijk specialisten in het vak te raadplegen en 
zoek verder als de ene of  de andere je niet ligt. Het is tenslotte 
jouw lichaam. 

Probeer je stressniveau op pijl te houden en ‘zen’ door het leven 
te gaan. Ik merk bij zo veel vrouwen, van verschillende 
leeftijden, dat stress een enorme impact heeft op lichen sclerose.  

En ja,… probeer hem je vriend te noemen! Elke cel in je lichaam 
zal hier tegenin willen gaan maar doe het gewoon een keer. En 
doe het de dag nadien nog een keer. Wie weet wat een effect dat 
alleen al kan veroorzaken?  



‘Het moment dat je je eigen pad gaat volgen,  

is het moment dat je de held wordt van je eigen leven’ 
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